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Parochiefederatie Maasbracht  

     Parochies: H. Gertrudis, Maasbracht  
   H. Hart van Jezus, Maasbracht 
   H. Martinus, Linne  
   H. Stephanus, Stevensweert 
   O.L. Vrouw Geboorte, Ohé en Laak 
Adres: Kerkplein 2 6051 DT MAASBRACHT       tel.: 0475-468250 
mail:   info@parochiefederatie-maasbracht.nl    
Website:  www.parochiefederatie Maasbracht.nl   

 
https://www.facebook.com/ParochieFederatieMaasbracht   

PASTOOR:   L. Creemers   Kerkplein 2   6051 DT  Maasbracht  

   tel.: 0475-468250   (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)   

   mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl        

KAPELAAN:  J. Boon   Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht 

   tel: 0475-480867  (b.g.g. in dringende gevallen: 06-50630504)  

   mail: kapelaan.boon@parochiefederatie-maasbracht.nl 

H. MISSEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE 
Maasbracht      zondag:  11.00u   maandag en vrijdag:  09.00u       dinsdag: 19.00u     
Brachterbeek     zondag:    09.30u   woensdag: 19.00u (in de Loretokapel Tergouwen)  
Linne      zaterdag:  19.15u     
Stevensweert    zaterdag:  18.00u  (in juli en augustus is de weekendmis afwisselend in Stevensweert en Ohé en Laak op  
Ohé en Laak  zondag:  11.00u  zaterdagavond om 18.00u) 
DOOPZONDAGEN:  
Ohé en Laak en Stevensweert: 1e zondag van de maand   Linne:   2e zondag van de maand 
Maasbracht:   3e zondag van de maand   Brachterbeek:  4e zondag van de maand  

 a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan. 

 Voorbereidingsavond voor de ouders: eerste dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis (Kerkplein 2) 
ZIEKENCOMMUNIE:  Eerste zaterdag van de maand: s.v.p. aanmelden bij pastoor of kapelaan 

DE BRUILOFT TE KANA  (Johannes 2, 1-12) 

"Op de derde dag was er een bruiloft in Kana", zo schrijft 
de evangelist Johannes. Deze woorden "op de derde 
dag" zijn belangrijk. Ze herinneren ons aan wat wij belij-
den in het Credo: "Hij is verrezen op de derde dag" De 
bruiloft van Kana heeft iets te maken met dat Paasmys-
terie. Aan het kruis geeft Jezus zijn leven voor de Kerk. 
Daar sluit Hij een onverbrekelijk verbond met zijn Bruid, 
de Kerk; een huwelijksverbond dat definitief bezegeld 
zal worden op Paasdag. Bij de bruiloft van Kana wordt 
ons als het ware een eerste glimp getoond van wat op 
Pasen uiteindelijk zal gebeuren.  

"De moeder van Jezus was daar", zo vervolgt Johannes. 
Begrijpelijk! Zoals Maria aanwezig was op het einde, 
onder het kruis, zo is zij ook nu aanwezig, bij het begin. 
Maria is immers het beeld, het model van de Kerk. En 
als de Kerk wil weten hoe zij zich tegenover Jezus moet 
gedragen, hoeft ze alleen maar te kijken naar Maria. 

Toen de wijn bij het feest bijna op was, zei Maria tot Je-
zus: "Ze hebben geen wijn meer." Maria heeft oog voor 
de nood van het jonge paar. Zij begint nu al te tonen dat 
zij niet alleen de moeder van Jezus is, maar ook de 
moeder van alle mensen. Het is typisch voor Maria dat 
ze ook nu, net zoals toen, bijzondere aandacht heeft 
voor nood en verdriet. Waar droefheid is, daar is Maria 
aanwezig. Dankzij haar, door haar bemiddeling, doet 
Jezus zijn eerste wonder. Maria plaatst zich daardoor 
niet op hetzelfde niveau als Jezus. Zij lost de nood niet 
in haar eentje op, maar brengt onze nood naar haar 
Zoon toe. Hij alleen is de Redder en Verlosser. Maria 
staat tussen Hem en ons, niet om ons van Hem te schei-

den, maar juist om ons bijeen te brengen. Zij werkt naar 
twee kanten. Zij keert zich tot Jezus om Hem te vragen 
aandacht te hebben voor ons en zij keert zich tot ons 
om ons te vragen aandacht te hebben voor Jezus.  

De enige raad die Maria ooit 
aan de mensen gegeven heeft 
en die in het evangelie be-
waard is, zijn de woorden: 
"Doe maar wat Hij u zeggen 
zal." Dat is de raad die zij altijd 
geeft. Wanneer zij onze nood 
ziet en die onder de aandacht 
van Jezus brengt, zal ze zelf 
geen pasklare oplossingen 
bieden. De oplossing laat ze 
aan Jezus over. Het enige wat 
ze ons zegt is: "Doe maar wat 
Hij u zeggen zal." Als wij die 
raad werkelijk ter harte nemen, als wij in ons dagelijks 
leven echt doen wat Jezus van ons vraagt, dan zal Hij 
vroeg of laat onze nood veranderen in vreugde en wel in 
overvloedige vreugde. Zoals Hij in Kana zeshonderd 
liter water in wijn veranderde, zo zal Hij onze nood en 
droefheid veranderen in blijdschap. Maar misschien 
moeten we daar wel even op wachten, zoals de tafel-
meester bij de bruiloft. Die was er verwonderd over dat 
de goede wijn tot het einde bewaard werd. Ook wij moe-
ten soms tot het einde wachten op het antwoord van 
Jezus. Laten wij daarom geduldig zijn en ondertussen 
luisteren naar de raad van Maria: "Doe maar wat Hij u 
zeggen zal."  

Pastoor L. Creemers 

mailto:info@parochiefederatie-maasbracht.nl
https://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/
https://www.facebook.com/ParochieFederatieMaasbracht


PAROCHIE H. GERTRUDIS MAASBRACHT 
Adres kerk:   kerkplein 1 

Kerkbijdrage: rekeningnummer:  

  NL09 RABO 013.09.01.490 

Misstipendia, giften, etc.:  

  rekeningnummer: NL31 RABO 0130901482  

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren via envelop  

• brievenbus pastorie Kerkplein 2 

• Bijdrage H. Mis: in het weekend:  30, op weekdagen:  10,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 16 januari: 2
e
 zondag door het jaar  

11.00u: Gest Jrd overl ouders Jan en Annie Jorissen-
Creemers  

Misdienaar: Krista 

Maandag 17 januari: H. Antonius, abt 

09.00u: voor monniken en monialen  

Vrijdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares 

09.00u: voor de vervolgde christenen 

Zondag 23 januari: 3
e
 zondag door het jaar  

11.00u: Gest Jrd pastoor Willem Smeets ~ Jrd Nellie 
Zee-Smeets en Nico van Dijk (verjaardag)    

Misdienaar: Krista 

PAROCHIE H. HART VAN JEZUS BRACHTERBEEK 

Adres kerk: Kerkstraat 7 

Kerkbijdrage, misstipendia, giften, etc.:  

rekeningnummer: NL03 RABO 0130901598  

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren via envelop  

• in de brievenbus bij de ingang naar de sacristie van de kerk. 

• Bijdrage H. Mis: in het weekend:  30, op weekdagen:  10,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 16 januari: 2
e
 zondag door het jaar  

09.30u: Jrd Henk en Annie van Duinen-Olislagers   

Zondag 23 januari: 3
e
 zondag door het jaar  

09.30u: Voor de eenheid van alle christenen 

PAROCHIE H. MARTINUS LINNE 
Adres kerk:   Kerkstraat 1 

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:  

 rekeningnummer: NL30 RABO 0129301388  

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren aanleveren  

• bij Mw. Schuren (Grotestraat 33)  

• of bij Mw. Goossen (Gelreplein 30) 

• Bijdrage H. Mis: in het weekend: en op feestdagen: € 30,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zaterdag 15 januari: 2
e
 zondag door het jaar  

16.00u: Kerkkoor St. Martinus 

 Voor alle werkers in de zorg  

Zaterdag 22 januari: 3
e
 zondag door het jaar 

16.00u: Dameskoor  

 Voor de eenheid van alle christenen 

 

 

 

GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN 

Luister, Heer, naar het gebed van uw volk en maak 
alle gelovigen één.  

Laat hen gemeenschappelijk U loven en prijzen en 
gezamenlijk tot bekering komen.  

Maak een einde aan alle verdeeldheid onder de 
christenen en herstel uw Kerk in volmaakte een-
heid, opdat zij in de vreugde van Christus haar weg 
kan vervolgen naar uw Koninkrijk.  

Door Christus, onze Heer,  

Amen. 



PAROCHIE H. STEPHANUS STEVENSWEERT 
Adres kerk:   Jan van Steffeswertplein  

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:  

 rekeningnummer: NL30 RABO 0149501153      

 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren aanleveren  

• via envelop in de brievenbus aan het poortje bij kerk (nr.  3A).   

• Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zaterdag 15 januari: 2
e
 zondag door het jaar  

16.00u: Dameskoor 

 Gest Jrd Agnes Verwijlen en overleden familie 
Verwijlen-Beunen ~ overleden familie Hendrik 
Seegers-Rutten ~ Gest Jrd Jan en Anna Han-
nen-Welters ~ Pierre Kehrens en Anna Kehrens
-Rutten (tgv beider sterfdag), dochter Susan en 
alle overledenen van de familie 

Zaterdag 22 januari: 3
e
 zondag door het jaar 

16.00u: Herenkoor  

 Voor de eenheid van 
alle christenen 

 

PAROCHIE O. L. VROUW GEBOORTE OHÉ EN LAAK 
Adres kerk:   Kerkstraat  

Kerkbijdrage - Misstipendia - giften:  

 rekeningnummer: : NL48 RABO 0138600260 

MISINTENTIE BESTELLEN:  

• minstens 3 weken van te voren aanleveren  

• via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk  

• Bijdrage H. Mis: in het weekend en op feestdagen: € 30,- 

LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 16 januari: 2
e
 zondag door het jaar  

11.00u: kerkkoor met Latijnse zang  

 Voor alle mensen die lijden onder de corona-
pandemie  

Zondag 23 januari: 3
e
 zondag door het jaar  

11.00u: kerkkoor met Nederlandse zang  

 Voor de eenheid van alle christenen 

NIEUWE CORONAMAATREGELEN IN ONZE KERKEN VANAF 22 DECEMBER 2021 

 Géén H. Missen na 17.00u 

 Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft. 

 Desinfecteer uw handen! 

 Draag een mondkapje tot u op de plaats zit  

 Ga op de aangeduide plaatsen zitten 

 Houd anderhalve meter afstand 

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID  
VAN ALLE CHRISTENEN 
Van 16 t/m 23 januari 2022 is de Week van gebed voor 
eenheid van christenen 2022. Het thema is dit keer 
"Licht in het duister", met als doel stil te staan bij de ster 
van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de 
weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor alle 
christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 
vers 2. "Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn geko-
men om Hem te aanbidden". 
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is 
dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-
Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in 
een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten 
aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver 
te zoeken is. 

Maar ook in veel andere delen van de wereld lijden on-
schuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdruk-
king. In die omstandigheden zoeken mensen naar een 
teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren ko-
ning van zachtmoedigheid, vrede en liefde, licht in het 
duister. 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereld-
wijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden 
wordt de eenheid ervaren. Tegelijk wordt in het gebed 
verantwoordelijkheid genomen voor anderen door de 
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek 
te geven. 
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt in Ne-
derland georganiseerd door de Raad van Kerken en Mis-
sieNederland. Lees meer op www.weekvangebed.nl. 
 

http://www.weekvangebed.nl/


Zaterdag 15 januari: gezamenlijk gebed voor vrede en 
verbinding in coronatijd 
Aan de vooravond van de Week van gebed voor een-
heid vindt op zaterdag 15 januari een gezamenlijk, lan-
delijk gebed plaats naar aanleiding van de aanhouden-
de coronacrisis. In dit nationale gebed wordt God ge-
vraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid in 
de samenleving. 

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit ver-
schillende kerkelijke tradities (online) gebedsmomen-
ten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede 
deden voor de bestrijding van de pandemie en voor 
iedereen die hierdoor geraakt werd. Het nationale ge-
bed bouwt voort op deze voorgaande gebeden en luidt 
tevens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van 
christenen in.  
Kijk voor meer informatie over dit gezamenlijke gebed 
op de website van de Raad van Kerken. 
 
Het bijbehorende gebed: 
 
God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig  
nu wij allen de gevolgen ondervinden  
van het uitgebroken coronavirus.  
Wees een beschermer voor hen  
die dit virus hebben opgelopen.  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen  
van dit virus zijn overleden,  
dat zij bij U geborgen mogen zijn.  
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,  
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren  
in hun werk te dienste van de samenleving.  
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is  
voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij 
de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop  
zodat wij ons altijd zonder aarzelen  
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.  
Door Christus, onze Heer.  
Amen. 
 
H. AGNES 
De heilige Agnes van Rome is geboren in het jaar 291. 
Op 13-jarige leeftijd is ze gestorven als martelares. 
Haar feestdag is op 21 januari. 
Waarom heilig? 
Agnes is een heel mooi meisje en behoort tot een rijke 
familie. Velen willen daarom met haar trouwen, maar 
zij heeft God beloofd om nooit haar zuiverheid op te 
geven. Uit liefde voor Christus wil ze trouw blijven aan 
dit besluit. Elke keer wanneer een man met haar wil 
trouwen zegt ze: "Jezus Christus is mijn enige Bruide-
gom". 

Er gaat de volgende 
legende over haar de 
ronde. De mannen die 
ze afwees, werden zo 
boos omwille van haar 
zuiverheid en haar 
geloof in God, dat ze 
aan de machthebbers 
vertelden dat zij een 
christen was (wat in 
die tijd verboden was). 
Ze werd veroordeeld 
om naakt door de stad 
te worden gesleept. 
Toen haar kleren wer-
den uitgetrokken, 
groeide haar haar zo 
snel, dat het haar hele 
lichaam bedekte. Na 
dit alles werd ze vast-
gemaakt op de brand-
stapel, maar het vuur 
raakte haar niet. Uit-
eindelijk werd ze ont-
hoofd en stierf ze, als 
13-jarig meisje, de 
marteldood. 
 
Patrones van? 
Heilige Agnes is de 
patrones van meisjes, 
vrouwen, maagden, 
verliefden, verloofden, van de zuiverheid en van slachtof-
fers van verkrachting. We hebben haar gekozen als pa-
trones van "Pure Womanhood". 
 
Gebed  
Vader in de hemel, 
Help mij om het voorbeeld van de Heilige Agnes  
na te volgen.  
Help mij om net zoals zij het verlangen te hebben 
om alles volgens uw wil te doen  
en om de zuiverheid boven alles te bewaren. 
Geef mij kracht wanneer ik verleid word,  
en berouw wanneer het mis gaat. 
Help mij om echte christelijke vrienden te vinden 
die mij bemoedigen en sterken om U te volgen en 
om een veilige plaats in uw Kerk en de sacramen-
ten te vinden. 
Begeleid mij naar het bruiloftsmaal in de eeuwig-
heid om samen met de heiligen verheugd te zijn 
over U die leeft en heerst in de eeuwen der eeu-
wen. 
Amen. 
Bron: Pure Womanhood  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOGEN ALLEN ÉÉN ZIJN   (foto Kerknet.be)  

Glas-in-loodraam in de kerk  

van Stevensweert 

https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/nationaal-gebed-voor-vrede-en-verbinding/

